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Szekszárdon nincs fennakadás az ivóvíz ellátásban
Dél-Dunántúl sikerei a vidékfejlesztésben
Szakmai programok is lesznek a 13. Tarka Marha Fesztiválon
Kellemes napot kívánok! 2013. augusztus 7-én szerdán 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják,
mondom a részleteket!
Szekszárdon nincs fennakadás az ivóvíz ellátásban
A kánikulában természetes, hogy több vizet fogyasztunk. Arról, hogy
Szekszárdon mennyire bírja a rendszer a megnövekedett vízvételezést
Kővári Ildikó, a Szekszárdi vízmű Kft. kommunikációs munkatársa
tájékoztatta a Rádió Antrittot. - INTERJÚ!!!

Dél-Dunántúl sikerei a vidékfejlesztésben
Augusztus 10-én Szekszárdon folytatódik a hét állomásos „Virágzó
vidékünk” országos roadshow. A rendezvénysorozat régiónként bemutatja
azokat a fejlesztéseket, amelyek a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program segítségével valósultak meg, mintegy 3000
milliárd forint értékben – közölte V. Németh Zsolt, vidékfejlesztési
államtitkár a Szekszárdon tartott sajtótájékoztatón.- írja a kormany.hu
Az európai uniós forrásokból biztosított 3000 milliárd forint összegű – a
2007-2013 közötti időszakra szóló – támogatásnak köszönhetően számos
beruházás valósult meg, amelyek mind a mezőgazdaság, mind pedig a
vidékfejlesztés területén rengeteg sikeres fejlesztést eredményeztek. A déldunántúli régióban virágzásnak indultak a szociális és kulturális
szolgáltatások, a zöldturizmus, valamint kezdetét vette a faluszépítési
program is.
V. Németh Zsolt kifejtette, rengeteg apró és nagy eredménnyel is
büszkélkedhetünk országszerte, a dél-dunántúli régióban több mint
tizenötezer nyertes pályázó volt, ami csak itt közel 150 milliárd forintnyi
ÚMVP támogatást jelent. A Dél-dunántúli régióban az itt élők

elhivatottságának és sikeres kezdeményezéseinek köszönhetően számos
példaértékű projekt valósult meg.
Augusztus 10-én, a nyári országjáró roadshow szekszárdi állomásán,
amelyet a továbbiakban még öt helyszín követ. A szabadtéri családi
programokon ügyességi játékok, valamint kézműves és gyerekprogramok –
arcfestés, játszóház, lufihajtogatás – várják az érdeklődőket. A helyi
előadók mellett a rendezvény nagyszínpadán Kocsis Tibor, a 2011-es Xfaktor győztese is fellép majd.
A szórakoztató programokon kívül a Vidékfejlesztési Minisztérium és
Háttérintézményei sátorban a látogatók megismerkedhetnek néhány, a Déldunántúli régióban sikeresen megvalósult projekttel és projektgazdával, a
helyi termelők pedig lehetőséget kapnak arra, hogy a régiós mustra keretén
belül bemutassák termékeiket. A „Büszkék vagyunk virágzó vidékünkre!”
rendezvénysorozat célja, hogy országszerte megismertesse a lakossággal
a vidék kulturális értékeit, példaértékű fejlesztéseit. A pályázatok
megvalósításával elért sikerek nem csupán számadatok, hanem olyan
jelentős eredmények, amelyek számunkra is nap, mint nap észrevehetőek.

Szakmai programok is lesznek a 13. Tarka Marha Fesztiválon
Augusztus 9-én és 10-én tartják a 13. Tarka Marha Fesztivált Bonyhádon.
A színes programok mellett szakmai előadásokkal is várják az
érdeklődőket, melyről dr. Füller Imre a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületének ügyvezető igazgatója. - INTERJÚ!!!

Ismét Szedres környékén kellett tüzet oltani
Kedden a tűzoltóknak Szedresen akadt munkájuk, ahol délután egy óra
előtt a Szederfa étteremmel szemben 2 hektáron akácos aljnövényzete
égett. Nem sokkal később, a 63-as főút másik oldalán is meggyulladt a
bozótos mintegy három hektáron, ami erdőt veszélyeztetett. A szekszárdi,
paksi, bonyhádi és sárbogárdi tűzoltók összesen 7 gépjárművel, több órás
megfeszített munkával tudták megfékezni a tüzet
Akadozik az ivóvízellátás Dunaszentgyörgyön a hosszan tartó hőség miatt
– közölte a Tolna megyei település polgármestere az MTI-vel.

Hencze Sándor (független) elmondta, a község egyetlen működő kútja nem
tud elegendő mennyiségű vizet biztosítani a 2600 lakónak, ezért szombat
óta esténként nincs megfelelő víznyomás.
A település tartalékkútjának egyelőre nincs vízjogi működési engedélye.
Egy másik, korábban leállított kút pedig tisztításra szorul – tette hozzá.
Mint mondta, a vízellátás legkésőbb csütörtökön helyreáll.
Addig is arra kérték a helyieket, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és
lehetőleg ne használják locsolásra – mondta a polgármester.

Sikeresen zárult a pincehelyi MOLAR rendszer morgatópróbája
Mindent sziréna megszólalt, így száz százalékos eredménnyel zárult a
pincehelyi MOLAR rendszer morgatópróbája. A Paksi Atomerőmű 30
kilométeres zónájában telepített LTRR szirénák morgatópróbáján a megye
területére telepített 146 szirénából 141 rendben működött - tájékoztatta a
Tolnai Népújságot a katasztrófavédelem.

A Rádió Antritt regionális híreit halloták. Köszönöm a figyelmet.

